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S: 1 9 9 /TB-DHCN Ha Nói, ngày tháng 10 nãm 2021 

THÔNG BAO 

Chu'o'ng trInh hçc bong "Nitori International Scholarship 2021" 

Nhm h trg sinh viên hoàn cánh khó khàn có thành tIch h9c tp tot, 

Trithng Dti h9c Cong nghip Ha Ni phi hçip vOi Qu h9c bng Quc té Nitori 

t chirc chixcing trinh hQc bng "Nitori International Scholarship - Ha Noi 

University of Industry 2021", cii th nhu sau: 

1. Dôi ttrçrng: sinh viên Di hQc chInh quy khóa 13 và 14 các ngành: CNKT Ca 

din tü, CNKT Diên, CNKT Hóa hQc, CN k9 thut may tInh, Quãn trj kinh 

doanh, K toán. 

2. Tiêu chuân hQc bong 

HQc 1irc giói, dirn trung bInh hçc k' 2 nàrn h9c 2020-202 1 tir 3,2 trö' len. 

- TIch cue tharn gia hott dng ngoi khóa, hoat dng cong dông. 

Uu tiên sinh viên hoàn cành gia dInh khó khàn có tinh thn phn d 

vuo'n len trong hc tap,  có d tài nghiên ciru khoa h9c, giãi thu'âng trong kS'  thi 

các cap. 

- Chira nhn bt ki hçc bEng nào do các T chüc, Ca quan ngoài Trumg 

trao ttng trong toàn khóa hçc. 

Lu: 

+ Sinh viên tham gia chuv'ng trInh cz'ia Nissan Techno và Foxconn khóng 
thuç5c din dtccic xét /IQC bang. 

+ Tii tháng 9/202 1 dê'n tháng 6/2022, sinh viên có dii' dinh dii hQc trong 
thai gian tui' 1 tháng tró' len và sinh viên Co iuo'ng thu nhp nhu' nhán viên cOng 
ty chInh thi'c khOng thu5c dO'i tucrng nhn hQc bang. 

3. NidunghQcbng 

Ten h9c bng: Nitori International Scholarship 2021 

- S luçmg: 20 suit 

- Trjgiáh9cbng: 13.000.000VND/suât 

4. Ho so' xét h9c bOng 

- Dan xin cp h9c bang Nitori kern 01 ãnh 3x4crn - bàn ting anh (máu dInh kern,). 

- Bang dim tang kt hQc k' 2 nàm hQc 2020-2021. 

TA LIO 
DI MC 

CONG NO 
PtA w 

1 



TT Ngành So ltrqng 

1.  CNKTCodintü 4 

2.  CNKTDiên 4 

3.  CNKTHóah9c 4 

4.  CN k thut may tinh 4 

5.  Quàn trj kinh doanh 2 

6.  Ktoán 2 

Noinhin: 
- Giám hiu (dê báo cáo); 
- Các khoa ti Muc 5; 

- Luu:VT, CTSV. 

KTHIU TRU€NG 
U TRUNG 

- Bàn sao cong ching các gi.y chirng nhn giài thrnng, danh hiu hotc 

thành tIch dat  dixc trong thai gian hQc dai  h9c (nu co). 

- Giy xác nhn hoàn cành gia dInh khó khän cüa chInh quyn dja phuong 

cp (bàn gc - nu co). 

5. Khoa Cr khI, Din, Din tir, CN Hóa, Quãn I kinh doanh, K toán 

- Thông báo cho sinh viên DH chInh quy K13,14 các ngành tai mvc 1 biêt 

d däng k hQc bng. 

- T chüc xét chon theo tiêu chj tai muc 2. 

- Tng hçp danh sách các sinh viên dü diu kin nhn h9c bng (mJu dInh 

kern) và h so xin cp h9c bng cüa sinh viên theo miic 4, gui toàn b ho so ye 

Phông Cong tác Sinh viên chm nht là 16h00 thtr 4 ngày 20/10/2021 dé xét 

duyt, s hxçmg ci th nhu sau: 
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